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PARTE I 
 
 

Manual de Redação e de Atos Oficiais 
 
 

Capítulo I 

1 – REDAÇÃO  

A elaboração de correspondências e atos oficiais deve caracterizar-se pela 

impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 

No caso da redação oficial, quem comunica é sempre a Administração Pública; o que 

se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão ou entidade que comunica; o 

destinatário dessa comunicação é o público, o conjunto de cidadãos, ou outro órgão ou entidade 

pública. A redação oficial deve ser isenta de interferência da individualidade de quem a elabora. 

As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecerem a certas 

regras de forma. A clareza do texto, possibilitando imediata compreensão pelo leitor, o uso de 

papéis uniformes e a correta diagramação são indispensáveis para a padronização das comunicações 

oficiais. O texto deve ser conciso, transmitindo um máximo de informações com um mínimo de 

palavras. 

PARTE II 

Capítulo II 

2 – IDENTIDADE VISUAL 

Todos os papéis de expediente, bem como os convites e as publicações oficiais 

deverão possuir a logomarca da ANA conforme disposto na Resolução nº 19, de 18 de maio de 

2001, ou com norma que a suceder. 

Logomarca, é a marca que reúne graficamente letras do nome de uma instituição e 

elementos formais puros, abstratos. Pode-se ainda defini-la como qualquer representação gráfica 

padronizada e distintiva utilizada como marca). 
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PARTE III 

Capítulo III 

3 - ATOS OFICIAIS 

3.1 - MEDIDAS  

Os documentos do padrão ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação: 

margem esquerda a 3 cm da borda esquerda do papel; 

margem direita – a 1,5 cm da borda direita do papel; 

margem superior e inferior – 2 cm; 

horizontalmente – o término da data deve coincidir com a margem direita; 

verticalmente – a 5 cm da borda superior; 

avanço de parágrafos – a 2,5 cm do início do texto e a 1,5 cm do vocativo; 

identificação do signatário – a 2,5 cm do fecho; 

Espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de 
texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco. 
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Exemplo: 

EM nº 146/1991-MRE 
Brasília, 24 de maio de 1991. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 
     2,5 cm 

O Presidente George Bush anunciou, no último dia 13, significativa mudança 
da posição norte-americana nas negociações que se realizam – na Conferência do 
Desarmamento, em Genebra – de uma convenção multilateral de proscrição total das armas 
químicas. Ao renunciar à manutenção de cerca de dois por cento de seu arsenal químico até 
a adesão à convenção de todos os países em condições de produzir armas químicas, os 
Estados Unidos reaproximaram sua postura da maioria dos quarenta países participantes do 
processo negociador, inclusive o Brasil, abrindo possibilidades concretas de que o tratado 
venha a ser concluído e assinado em prazo de cerca de um ano. (...) 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

Margem  direita

5 cm 

2,5 cm

Margem  esquerda 

1 cm 

5 cm 

3 cm 1,5 cm

1,5 cm 
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3.2 - ARTIGOS 

Na numeração de artigos em leis, decretos, portarias e outros textos legais, proceder-

se-á da forma como se segue:  

Do artigo primeiro até o artigo nono, usa-se o numeral ordinal, ou seja 1º, 2º, 3º até o 

9o, precedido da forma abreviada de artigo – “Art.”. 

EXEMPLO: 
 “Art. 1º, Art. 2º, Art. 3º.... Art. 9º ”. 

Do artigo dez (inclusive) em diante, usa-se numeral cardinal, ou seja 10, 11, 12, 13 

etc, precedido da forma abreviada de Artigo – “Art.”, e o numeral cardinal acompanhado de ponto – 

“.” 

EXEMPLO 
“Art. 10.”, “Art. 11.”, “Art. 99.”, “Art. 150.” etc.  

A indicação de artigo será separada do texto por dois espaços em branco, sem traços 

ou outros sinais. 

EXEMPLO: 
Art. 1º  Ao (nome do órgão) compete... 

O texto de um artigo inicia-se sempre por letra maiúscula e termina com ponto, salvo 

nos casos em que contiver incisos, quando deverá terminar por dois-pontos. 

Em remissões a outros artigos do texto normativo, deve-se empregar a forma 

abreviada “art.” seguida do número correspondente. 

EXEMPLO: 
“... o art. 8º, no art. 15...”. 

Quando o número for substituído por um adjetivo (anterior, seguinte etc), a palavra 

artigo deverá ser grafada por extenso. 

EXEMPLO: 
“... no artigo anterior...” 

O agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o 

de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro; o de Livros a Parte. 

Podem também ser subdivididos em “Disposições Preliminares”, “Disposições 

Gerais”, “Disposições Finais” e “Disposições Transitórias”. 
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As Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em 

letras minúsculas e em negrito. 

Os Capítulos, os Títulos, os Livros e as Partes serão gravados em letras maiúsculas e 

identificados por algarismos romanos. As Partes poderão desdobrar-se em Parte Geral e Parte 

Especial, ou em parte expressas em numeral ordinal, por extenso. 

O artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos. 

3.3 - PARÁGRAFOS 

O parágrafo constitui a imediata divisão de um artigo, em que se explica ou modifica 

a disposição principal.  

Quando um artigo contiver mais de um parágrafo, estes serão designados pelo 

símbolo §, seguido de numeração ordinal até o nono parágrafo, inclusive. 

EXEMPLO: 
 

“§ 1º , § 2º, .....§ 9º... 

A partir do parágrafo de número 10 (inclusive), usa-se o símbolo §, seguido de 

numeração cardinal e de ponto. 

EXEMPLO: 
 

“§ 10., § 11.” etc. 

Se houver apenas um parágrafo deve-se grafá-lo como “Parágrafo único” e não “§ 

único”, seguido de ponto e separado do texto normativo por 2 espaços em branco. 

Nas referências “Parágrafo único”, “Parágrafo anterior”, “Parágrafo seguinte” e 

semelhantes, a grafia é por extenso. O texto dos parágrafos inicia-se com maiúscula e encerra-se 

com ponto, salvo se for desdobrado em incisos, caso em que deverá findar por dois-pontos. 

Os parágrafos desdobram-se em incisos. 

3.4 – INCISOS 

O inciso é utilizado como elemento discriminativo de artigo, se o assunto nele 

tratado não puder ser condensado no próprio artigo ou se mostrar adequado a constituir parágrafo. 

O inciso serve para divisão imediata do artigo ou do parágrafo. 

Os incisos dos artigos devem ser designados por algarismos romanos, seguidos de 

hífen, o qual é separado do algarismo e do texto por um espaço em branco, e iniciados por letra 

minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio. 
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Ao final os incisos são pontuados com ponto-e-vírgula exceto o último, que se 

encerra em ponto, e aquele que contiver desdobramento em alíneas, encerra-se por dois-pontos. 

Os incisos desdobram-se em alíneas. 

EXEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 - ALÍNEAS 

As alíneas (ou letras) são os desdobramentos dos incisos e deverão ser grafadas com 

a letra minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de parêntese, separado do texto por um 

espaço em branco. 

EXEMPLO: “a), b)” etc. 

Quando houver necessidade de desdobramento de alíneas em itens, estes deverão ser 

grafados em algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um espaço em branco. 

O texto dos itens inicia-se por letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 

em ponto-e-vírgula, dois pontos, quando se desdobrar em itens, salvo o último, que se encerra por 

ponto. Exemplo: 

a) Representação do Ministério do....... tem a seguinte estrutura: 

1. serviço de Planejamento e Desenvolvimento de Programas Educacionais; 

2. serviço de Análise, Registro e Apoio Técnico; 

3. serviço de Administração. 

b) etc.   
 

 As alíneas se desdobram em itens. 
 

 

CAPÍTULO II 
DA SOLICITAÇÃO 

 
Art. 4º Os órgãos/unidades credenciarão os servidores por meio de Cartão de 

Autógrafos, enviando-o: 

I – ao Gabinete e à unidade de apoio administrativo do órgão, para o caso de utilização 

de máquinas instaladas nas próprias unidades; 

II - .... 

Art. 5º  
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3.6 – ITENS 

O texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome 

próprio, e termina com ponto-e-vírgula ou ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo. 

3.7 – OBSERVAÇÃO GERAIS 

Nas seqüências de incisos, alíneas ou itens, o penúltimo elemento será pontuado com 

ponto e vírgula, seguido da conjunção “e”, quando de caráter cumulativo, ou da conjunção “ou”, se 

a seqüência for disjuntiva. 

Utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, 

alíneas e itens. 

Quaisquer referências a números e percentuais feitas no texto, devem ser grafadas 

por extenso (trinta, quinze, zero, vírgula zero, vinte e dois por cento), exceto data, número de ato 

normativo e em casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. 

3.8 – ENCAMINHAMENTO 

 
Os atos que forem encaminhados para publicação no Diário Oficial da União – DOU 

deverão obedecer aos critérios estabelecidos pela Imprensa Nacional – IN, por meio da Portaria nº 

310, de 16 de dezembro de 2002, ou pela legislação que a suceder. 

Os projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo 

Federal devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002 

ou pela legislação que o suceder. 

PARTE IV 
 

Capítulo IV 
 

 

4 - CORRESPONDÊNCIAS  

4.1 - NORMAS GERAIS DE ELABORAÇÃO 

Ao se elaborar uma correspondência deverão ser observadas as seguintes regras: 

− utilizar as espécies documentais, de acordo com as finalidades expostas no 
capítulo V item 5; 

− utilizar os pronomes de tratamento, os vocativos, os destinatários e os 
endereçamentos corretamente, conforme especificado no capítulo IV item 
4.9; 
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− utilizar a fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 
nas citações, e 10 nas notas de rodapé; 

− para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar 
as fontes Symbol e Wingdings; 

− é obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. 

Não é permitida a utilização dos superlativos “Ilustríssimo” e “Digníssimo” pois já 

caíram em desuso. Já o tratamento “Doutor” somente deverá ser dispensado à autoridade que 

possuir a titulação acadêmica de Doutorado. 

No caso de Comunicação Interna, o destinatário deverá ser identificado pelo cargo, 

não necessitando do nome de seu ocupante. Exceção para casos em que existir um mesmo cargo 

para vários ocupantes, sendo necessário, então, um vocativo composto pelo cargo e pelo nome do 

destinatário em questão. 

EXEMPLO: 
 

Ao Senhor Assessor 
José Amaral 

Quando um documento estiver respondendo à solicitação de um outro documento, 

fazer referência à espécie, ao número e à data ao qual este se refere. 

O assunto que motivou a comunicação deve ser introduzido no primeiro parágrafo, 

seguido do detalhamento e conclusão. Se contiver mais de uma idéia deve-se tratar dos diferentes 

assuntos em parágrafos distintos. 

A referência ao ano do documento deverá ser feita após a espécie e número do 

expediente, seguido de sigla do órgão que o expede. 

CERTO:  ERRADO: 
 

Ofício nº 23/2005-SGE/ANA Ofício nº 23/ANA/SGE-2005 

Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa indireta) embora se refiram à 
segunda pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige à comunicação), levam 
a concordância para a terceira pessoa.  

Exemplos: 

• Vossa Senhoria nomeará o substituto. 

• Vossa Excelência conhece o assunto. 
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Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são 
sempre os da terceira pessoa: “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa...vosso...”). 

Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve 
coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. 
Assim, se o interlocutor for homem, o correto é “Vossa Excelência está atarefado”; se for mulher, 
“Vossa Excelência está atarefada”. 

4.2 – SIGLAS E ACRÔNIMOS 

Sigla é a representação de um nome por meio de suas iniciais – ex.: INSS. Apesar de 

obedecer às mesmas regras dispostas para as siglas, os acrônimos são distintos delas, ou seja, são 

palavras formadas das primeiras letras ou de sílabas de outras palavras – ex.: Bradesco; 

 em geral não se coloca ponto nas siglas; 

 grafam-se em caixa alta as compostas apenas de consoante: FGTS; 

 grafam-se em caixa alta as siglas que, apesar de compostas de consoante e de 

vogal, são pronunciadas mediante a acentuação das letras: IPTU, IPVA, DOU; 

 grafam-se em caixa alta e em caixa baixa os compostos de mais de três letras 

(vogais e consoantes) que formam palavra: Ibama, Ipea, Embrapa. 

Siglas e acrônimos devem vir precedidos de respectivo significado e de travessão em 

sua primeira ocorrência no texto (ex.: Diário Oficial da União – DOU). 

4.3 – HÍFEN 

É um sinal usado para unir elementos de palavras compostas: arco-íris, vice-

presidente, desvio-padrão, data-base, água-marinha; para ligar pronomes átonos a verbos: 

arrependeu-se, far-se-ia; possuí-las; retêm-nas; e para, no final de uma linha, indicar a separação de 

sílabas de uma palavra em duas partes: sub-/linhar, con-/sultar, agên-/cia. 

Hífen entre vocábulos: 

a) em composição de palavras cujos elementos constitutivos compõem novo sentido, 

apesar de manterem a acentuação própria: decreto-lei, licença-prêmio, mão-de-

obra, papel-moeda, salário-família, abaixo-assinado, copo-de-leite, pé-de-meia, 

lugar-comum; 

b)  em composição de palavras na qual o primeiro elemento representa forma 

reduzida: infanto-juvenil, luso-brasileiro, sócio-histórico; 

c) em adjetivos gentílicos (indicadores de procedência: lugar, país, região, cidade): 

latino-americano, porto-riquenho, rio-grandense-do-norte, teófilo-otonense, belo 

–horizontino; 
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d) em palavras compostas nas quais o adjetivo geral vem aclopado ao substantivo 

para indicar função, lugar de trabalho ou órgão: diretor-geral, procurador-geral, 

secretaria-geral; 

e) às vezes a preposição sem liga-se com hífen a alguns substantivos ou adjetivos 

para indicar unidade de sentido e, assim, adquire valor de prefixo: um sem-

número de pessoas requisitou...; o sem-terra reivindicou...; os convivas eram 

sem-sal e muito sem-vergonha; 

f) o advérbio de negação não liga-se, com “hífen”, a alguns substantivos para 

indicar unidade semântica e, assim, adquire valor de prefixo: a não-agressão, o 

não-eu, a não-intervenção, o não-metal; a não-participação; o não-pagamento; a 

não-violência; o não-participante. 

4.4 – DESTAQUES 

Recurso tipográfico que estabelece contrastes, com o objetivo de propiciar saliências 

no texto. Os mais comuns são os a seguir comentados. 

Itálico – Convencionalmente, grafa-se em itálico títulos de livros, de periódicos, de 

peças, de óperas, de música, de pintura e de escultura; assim como nomes de eventos e 

estrangeirismos citados no corpo do texto. Lembrar, no entanto, que na grafia de nome de 

instituição estrangeira não se deve usar o itálico. 

Contudo, no caso de o texto já estar todo ele grafado em itálico, o destaque de 

palavras e de locuções de outros idiomas, ainda não adaptadas ao português, pode ser obtido com o 

efeito contrário, ou seja, com a grafia delas sem o itálico; recursos esse conhecido como “redondo”. 

Usa-se ainda o itálico na grafia de nomes científicos, de animais e vegetais (ex.: 

Canis familiaris; Apis mellifera). 

Pode-se adotar também, desde que sem exageros, o destaque do itálico na grafia de 

palavras e/ou de expressões às quais se queira da ênfase. 

Aspas – Usa-se grafar entre as aspas simples: a citação dentro de uma citação. 

Já as aspas duplas, essas são adotadas para: 

 delimitar a indicação de citações diretas de até três linhas; 
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 destacar neologismos – sentido inusitado de uma palavra ou de uma expressão, 
ou termos formados a partir de palavras de outra língua – “ajanelar o coração”; 
“deletar”; “zebra”, como expressão de azar; 

 indicar um sentido não habitual – ex.: Havia um “porém” no olhar do diretor; 

 destacar o valor – irônico ou afetivo de um termo – ex.: Ela era a “queridinha” 
do papai. 

Negrito – O destaque do negrito é mais comumente usado na transcrição de 

entrevistas, para separar perguntas de respostas; assim como, conforme antes mencionado, na 

indicação de títulos e de subtítulos. Contudo, o negrito pode ser utilizado também, comedidamente, 

na grafia de termos e/ou de expressões a que se queira dar ênfase. 

Maiúsculas – Além de sempre usada no início de períodos, nos títulos de obras 

artísticas ou técnico-científicas, a letra maiúsculas (caixa alta – CA) é convencionalmente usada na 

grafia de: 

 nomes próprios e de sobrenomes (José Ferreira) de cognomes (Ivan, o Terrível); 
de alcunhas (Sete Dedos); de pseudônimos (Joãozinho Trinta); de nomes 
dinásticos (os Médici); 

 topônimos (Brasília, Paris); 

 regiões (Nordeste, Sul); 

 nomes de instituições culturais, profissionais e de empresa (Fundação Getúlio 
Vargas, Associação Brasileira de Jornalistas, Lojas Americanas); 

 nome de divisão e de subdivisão das Forças Armadas (Marinha, Polícia 
Militar); 

 nome de período e de episódio histórico (Idade Média, Estado Novo); 

 nome de festividade ou de comemoração cívica (Natal, Quinze de Novembro); 

  designação de nação política organizada, de conjunto de poderes ou de 
unidades da Federação (golpe de Estado, Estado de São Paulo); 

 nome de pontos cardeais (Sul, Norte, Leste, Oeste); 

 nome de zona geoeconômica e de designações de ordem geográfica ou político-
administrativa (Agreste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro); 

 nome de logradouros e de endereço (Av. Rui Barbosa, Rua Cesário Alvim); 

 nome de edifício, de monumento e de estabelecimento público (edifício Life 
Center, Estádio do Maracanã, Aeroporto de Cumbica, Igreja da Sé); 

 nome de imposto e de taxa (Imposto de Renda); 

 nome de corpo celeste, quando designativo astronômico (“A Terra gira em 
torno do Sol”); 

 nome de documento ao qual se integra um nome próprio (Lei Áurea, Lei 
Afonso Arinos). 



22 

Minúsculas – Além de sempre usada na grafia dos termos que designam as estações 

do ano, os dias da semana e os meses do ano, a letra minúscula (comumente chamada de caixa 

baixa – Cb), é também usada na grafia de: 

 cargos e títulos nobiliárquicos (rei, dom); dignitários (comendador, cavaleiro); 
axiônimos correntes (você, senhor); culturais (reitor, bacharel); profissionais 
(ministro, médico, general, presidente, diretor); eclesiásticos (papa, pastor, 
freira); 

 gentílicos e de nomes étnicos (franceses, paulistas, iorubas); 

 nome de doutrina e de religiões (espiritismo, protestantismo); 

 nome de grupo ou de movimento político e religioso (petistas, umbandistas); 

 na palavra governo (governo Fernando Henrique, governo de São Paulo); 

 nos termos designativos de instituições, quando esses não estão integrados no 
nome delas – ex.: A Agência Nacional de Águas tem por missão (...), no 
entanto, a referida agência não exclui de suas metas os compromissos 
relacionados a...; 

 nome de acidente geográfico que não seja parte integrante do nome próprio: rio 
Amazonas, serra do Mar, cabo Norte (mas, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Serra do 
Salitre); 

 prefixo ex.: ex-Ministro do meio Ambiente, ex-Presidente da República; 

 nome de derivado: weberiano, nietzschiano, keynesiano, apolíneo; 

 pontos cardeais, quando indicam direção ou limite: o norte de Minas Gerais, o 
sul do Pará – observe: “É bom morar na Região Norte do Brasil, mas muitos 
preferem o sul de São Paulo”. 

4.5 – ENUMERAÇÕES 

O trecho que anuncia uma enumeração geralmente vem sucedido por dois-pontos;  

situação em que a relação de itens que se segue deve ser introduzida por letras minúsculas – ex.: a), 

b), c) – ou por um outro tipo de marcador (, ■,   , ...etc.), ser grafada com inicial minúscula e 

concluída com ponto-e-vírgula até o penúltimo item, pois que o último deverá vir seguido de ponto 

final. 

Caso o trecho anunciativo da enumeração termine com um ponto final, os itens que o 

sucedem devem vir grafados com inicial maiúscula, assim como ser finalizados, todos eles, com um 

ponto final. 

4.6 – GRAFIA DE NUMERAIS 

Os numerais são geralmente grafados com algarismos arábicos. Todavia, em 

algumas situações especiais é regra grafá-los, no texto, por extenso. Confira a seguir algumas dessas 

situações: 
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 de zero a nove: três livros, quatro milhões; 

 dezenas redondas: trinta cadernos, setenta bilhões; 

 centenas redondas: trezentos mil, novecentos trilhões, seiscentas pessoas. 

Em todos os casos, porém, só se usam palavras quando não há nada nas ordens ou 

nas classes inferiores (ex.: 14 mil, mas 14.200 e não 14 mil e duzentos; 247.320 e não 247 mil e 

trezentos e vinte). 

Acima do milhar, no entanto, dois recursos são possíveis: 

 aproximação de número fracionário, como em 23,7 milhões; 

 desdobramento dos dois primeiros termos, como em 47 milhões e 642 mil. 

As classes são separadas por pontos (ex.: 1.750 páginas), exceto no caso de ano (ex.:  

em 1750), de código postal (ex.: CEP 70342-070) e de especificação de caixa postal (ex.: 1011). 

As frações são sempre indicadas por algarismos, exceto no caso de os dois 

elementos dela se situarem entre um e dez (ex.: dois terços, um quarto, mas 2/12, 5/11 etc.). 

Já as porcentagens, essas são indicadas (exceto no início de frase) por algarismos, 

os quais são, por sua vez, sucedidos do símbolo próprio sem espaço: 86%, 135% etc.). 

Os ordinais são grafados por extenso de primeiro a décimo, os demais devem ser 

representados de forma numérica: terceiro, quinto, mas 13º, 47º etc. 

As quantias são grafadas por extenso de um a dez (seis centavos, nove milhões de 

francos) e com algarismos daí em diante (11 centavos, 51 milhões de francos). Porém, quando 

ocorrem frações, registra-se a quantia exclusivamente de forma numérica (US$325,60). 

Os algarismos romanos são usados nos seguintes casos: 

 na designação de séculos: século XXI, século II a.C; 

 na designação de reis, de imperadores, de papas etc.: Felipe IV, Napoleão II, 
João XXIII; 

 na designação de grandes divisões das Forças Armadas: IV Distrito Naval, I 
Exército; 

 no nome de eventos repetidos periodicamente: IX Bienal de São Paulo, XII 
Copa do Mundo; 

 na especificação de dinastias: II dinastia, IV dinastia. 

Em se tratando de horas (hora legal), recomenda-se o uso de algarismos arábico, 

seguido de abreviatura, sem espaço (ex.: 12h; das 13 às 18h30). 
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As datas devem ser grafadas por extenso, sem o numeral zero à esquerda. Exemplo: 

“4 de março de 1998, 1º de maio de 1998.” 

Na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na cláusula de revogação a data do 

ato normativo deve ser grafada por extenso. Exemplo: Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Nas demais remissões, a citação deve ser feita de forma reduzida. Exemplo: Lei nº 8112, de 1990. 

A identificação do ano não deve conter ponto entre a classe do milhar e a da centena. 

EXEMPLO: 
 

CERTO ERRADO 
 

2005 2.005 

Convém que as décadas sejam grafadas em algarismos arábicos, e com a 

especificação do século, para que não haja ambigüidades: década de 1920; década de 1870. 

4.7 - FECHOS PARA COMUNICAÇÕES 

O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de marcar o fim 
do texto, a de saudar o destinatário. São eles: 

para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República: 

Respeitosamente, 

para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior: 

Atenciosamente, 

Ficam excluídas desta fórmula as comunicações dirigidas às autoridades 
estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios. 

4.8 - IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO 

Exceto as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais 
comunicações oficiais devem apresentar, digitados, o nome em caixa alta e o cargo da autoridade 
que as expede em caixa baixa, logo abaixo do local reservado para sua assinatura. A forma de 
identificação deve ser a seguinte: 

EXEMPLO: 
 

(assinatura) 
FULANO DE TAL 
Diretor-Presidente 

 
Observação: para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do 
documento. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. 
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4.9 – AUTORIDADES, FORMA DE TRATAMENTO, ABREVIATURA, VOCATIVO, 
DESTINATÁRIO E  ENVELOPE 

 

AUTORIDADES FORMA DE 
TRATAMENTO ABREVIATURA VOCATIVO ENVELOPE 

Presidente da República; 
Presidente do Congresso Nacional; e 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Vossa ou Sua 
Excelência 

V. Ex.ª 
 

Excelentíssimo 
Senhor, 

seguido do 
cargo 

respectivo 

A Sua Excelência 
o Senhor 
Presidente da(o)...
Nome 
Instituição 
Cep – Cidade. UF

Vice-Presidente; 
Ministros de Estado; 
Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional; 
Advogado-Geral da União; 
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 
da República; 
Chefe da Corregedoria Geral da União; 
Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República; 
Governadores e Vice-Governadores de 
Estado e do Distrito Federal; 
Oficiais-Generais das Forças Armadas; 
Embaixadores; 
Secretários-Executivos de Ministérios e 
demais ocupantes de cargos de natureza 
especial; 
Secretários de Estado dos Governos 
Estaduais; 
Prefeitos Municipais; 
Deputados Federais e Senadores; 
Membros de Tribunais; 
Ministro do Tribunal de Contas da União; 
Deputados Estaduais e Distritais; 
Presidentes das Câmaras Legislativas e 
Municipais; 
Juízes; 
Auditores da Justiça Militar; 
Conselheiros dos Tribunais de Contas 
Estaduais; 
Ministros dos Tribunais Superiores. 
 
 
 
 
 

Vossa ou Sua 
Excelência 

V. Ex.ª Senhor, 
seguido do 

cargo 
respectivo 

A Sua Excelência 
o  Senhor 
Nome 
Cargo 
Instituição 
Endereço 
Cep – Cidade. UF
 
Para Ministro: 
A Sua Excelência 
o  Senhor  
Fulano de Tal 
Ministro de 
Estado (seguido 
da respectiva 
pasta) 
Cep – Cidade. UF
 
Para Deputado e 
Senador: 
A Sua Excelência 
o Senhor 
Deputado ou 
Senador Fulano 
de Tal 
Câmara ou 
Senado Federal  
Cep – Cidade. UF
 
Para Juiz: 
A Sua Excelência 
o Senhor 
Fulano de Tal 
Juiz de Direito da 
2ª Vara Cível 
Endereço 
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AUTORIDADES FORMA DE 
TRATAMENTO ABREVIATURA VOCATIVO ENVELOPE 

Demais autoridades e particulares Vossa ou Sua 
Senhoria 

V.S.ª Senhor, seguido 
do cargo 
respectivo 
 

Para autoridade 
que não possuir 
cargo: 
 

Senhor Fulano 
de Tal, 

Ao Senhor 
Nome 
Cargo, quando 
houver 
Endereço 

Reitores de Universidades Vossa ou Sua 
Magnificência 

V.M. Magnífico 
Reitor, 

Ao Senhor  
Nome 
Magnífico Reitor 
Universidade de 
.... 
Endereço 

Papa Vossa ou Sua 
Santidade 

V.S. Santíssimo 
Padre, 

Santíssimo Padre 
Papa (Nome) 
Palácio do 
Vaticano 
Endereço 

Cardeais Vossa ou Sua 
Eminência 

 ou  
Vossa 

Eminência 
Reverendíssima

V.Em.ª 
 
 

V.Em.ª Revm.ª

Eminentíssimo 
Senhor Cardeal 
ou 
Eminentíssimo 
e 
Reverendíssimo 
Senhor Cardeal 

A Sua Excelência 
Reverendíssima o 
Senhor 
Nome 
Cargo seguido da 
instituição 
Endereço 

Arcebispos e Bispos Vossa   ou Sua 
Excelência 

Reverendíssima

V. Ex.ª Revm.ª 
 

Excelentíssimo 
ou 
Reverendíssimo 
Senhor, 
(seguido do 
título) 

A Sua Excelência 
Reverendíssima o 
Senhor 
Nome 
Cargo seguido da 
instituição 
Endereço 

Sacerdotes, Clérigos e demais religiosos Vossa ou Sua 
Reverência 

V. Rev. Reverendo (a), Ao Reverendo 
Senhor (nome) 
Endereço 

 Monsenhores, Cônegos e demais 
superiores religiosos 

Vossa ou Sua 
Reverendíssima

ou 
Vossa Senhoria 
Reverendíssima

V. Revm.ª  
ou 

V. S.ª Revm.ª 
 

Reverendíssimo 
Senhor, 
(seguido do 
título) 

Para Monsenhor: 
Ao 
Reverendíssimo 
 Monsenhor 
(nome) 
Endereço 
 
Para Cônegos e 
superiores 
religiosos: 
 
Ao 
Reverendíssimo 
Senhor 
Cônego (nome) 
Endereço 
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Capítulo V 
 
5 - MODELOS DE COMUNICAÇÕES E ATOS OFICIAIS: ESPÉCIES, FINALIDADES,     
ASSINATURAS E ESTRUTURAS 

APOSTILA 

Apostila é a averbação, feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e portarias 

pessoais (nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, 

reintegração, recondução, remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade e 

aposentadoria), para que seja corrigida flagrante inexatidão material do texto original (erro na grafia 

de nomes próprios, lapso na especificação de datas etc.), desde que essa correção não venha a 

alterar a substância do ato já publicado. Deve ser publicada no Boletim de Serviço ou no Boletim 

Interno e quando se tratar de ato referente a Ministro de Estado, também no Diário Oficial. 

Tratando-se de erro material em decreto pessoal, a apostila deve ser feita pelo 

Ministro de Estado que o propôs. Se o lapso houver ocorrido em portaria pessoal, a correção por 

apostilamento estará a cargo do Ministro ou Secretário signatário da portaria. Nos dois casos, a 

apostila deve ser sempre publicada no Boletim de Serviço ou no Boletim Interno e, quando se tratar 

de ato referente a Ministro de Estado, também no Diário Oficial da União.  

ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  APOSTILA (em maiúsculas e centralizado sobre o texto). 
 
TEXTO:       Deve constar a correção que está sento feita, a ser iniciada com a remissão ao 

decreto que autoriza esse procedimento. 
  
DATA: Por extenso. 
 
ASSINATURA:  Diretor-Presidente. 
 
 No original do ato normativo, próximo à apostila, deverá ser mencionada a data da 
publicação da apostila no Boletim de Serviço ou no Boletim Interno. 
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                  1,5 cm        
         

 
APOSTILA 

 
                   1,5 cm 

 
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo...; 
 

RESOLVE: 
2,5 cm    

Declarar que a partir de 20 de fevereiro de 2001, fica alterado o 
fundamento legal da Portaria nº XX, de 22 de março de 2001, publicada no Diário 
Oficial de 23 subseqüente, referente à....  

        
 

                                                                          2,5 cm    
 
 
 

espaço para assinatura 
(Nome em maiúsculas) 

(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 cm 

Margem esquerda Margem direita

      1,5 cm

Modelo de Apostila 
2 cm 

2 cm 
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ATA 

 
Registro sucinto de fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembléia, 

sessão ou reunião. 
 
A ata é documento de valor jurídico. 
 

 
ESTRUTURA 
 
 
TÍTULO:  ATA, número de ordem da reunião em ordinal, nome da entidade e local da 

reunião. 
 
TEXTO:  Escreve-se tudo seguidamente, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em 

linguagem simples, clara e concisa. Deve-se evitar as abreviaturas, e os números 
são escritos por extenso. Verificando-se qualquer engano no momento da redação, 
deverá ser imediatamente retificado empregando-se a palavra “digo”. Na hipótese 
de qualquer omissão ou erro depois de lavrada a Ata, far-se-á uma ressalva: “em 
tempo”. “Na linha................., onde se lê..................leia-se....................”. 

 
ASSINATURA: Presidente, membros e secretário. 
 
 
 
 



30 
2 cm 

Modelo de Ata 

 
 
 

ATA DA..............(nº de ordem).......... 
...(identificação da reunião)................. 
do(a)........(nome da entidade)............ 

 
 
 
 
Aos.................................dias do mês de......................................do 
ano...............(extenso).............................. no  (a)............................. local 
..................................................................................(pessoas presentes, devidamente 
qualificadas).....................................(presidente dos 
trabalhos)........................................(finalidade da reunião)...........................nada mais 
havendo a tratar, o................................declarou encerrada reunião, da qual 
eu,......................................................., na qualidade de secretário (a), lavrei a presente Ata, 
que dato e assino, após ser assinada pelo..........................e pelos demais membros presentes. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

(NOME) 
 (presidente) 

(NOME)                                                    (NOME) 
(membro)                                                    (membro) 

          

           

(NOME)                                                          (NOME) 
(membro)                                                         (membro) 

 
(NOME) 

(Secretário) 

2 cm

  1,5 cm  
5 cm 

2 cm 

2 cm 2 cm 

2 cm 

2 cm 2 cm 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita
2 cm 
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ATESTADO 
 

 Atestado administrativo é o ato pelo qual a Administração comprova um fato ou 
uma situação de que tenha conhecimento por seus órgãos competentes.    
 
 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  ATESTADO (em maiúsculas e centralizado, sobre o texto). 
 
TEXTO:  Exposição do fato. 
 
LOCAL E DATA:  Por extenso. 
 
ASSINATURA:  Titular da unidade organizacional correspondente ao assunto tratado. 
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 1,5 cm 

 
ATESTADO 

 
 1,5 cm 

2,5 cm 

Atesto para fins de prova junto ao(à) ...............................(entidade) 
...............................que o Sr. .........................................., ocupante do cargo.............................., 
para o qual foi nomeado por..........................., não responde a processo administrativo.  

Brasília, ....... de..................... de....... . 

  
2,5 cm 

 
 

espaço para assinatura 
 (Nome em maiúsculas) 

(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 cm 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2 cm 

2 cm 

Modelo de Atestado 
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CARTA 
Forma de correspondência com personalidade pública ou particular, utilizada para 

fazer solicitações, convites, externar agradecimentos ou transmitir informações. 

As cartas, em princípio, não devem ser numeradas seqüencialmente, à exceção das 
unidades organizacionais que as utilizam, com freqüência, em caráter oficial. 

Às unidades que utilizam com bastante freqüência cartas com caráter oficial, 
recomenda-se o cabeçalho semelhante ao do ofício, bem como a data 1 (um) cm ou um espaço 
duplo abaixo. 

ESTRUTURA  
 
TÍTULO: CARTA, número, ano e sigla da unidade organizacional e da instituição 

com alinhamento à esquerda. 
 
LOCAL E DATA: Por extenso. 
 
DESTINATÁRIO: De acordo com as regras de forma de tratamento, nome e endereço. 
 
VOCATIVO:  Que invoca o destinatário, seguido de virgula. 
 
TEXTO: Desenvolvimento do assunto, sendo que, com exceção do fecho, todos os 

demais parágrafos devem ser numerados. 
 
FECHO:  Atenciosamente ou Respeitosamente, conforme o caso. 
 
ASSINATURA: Titular da unidade organizacional. 
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Carta nº  ...../......./2004/DP-ANA 

Brasília, 20 de Outubro de 2004.

A Sua Senhoria o Senhor 
Fulano de Tal 
Diretor Financeiro 
JUNCO AGRONEGÓCIOS LTDA 
Rua Oligário Nunes, 125 – São José  
39.470-000    Itacarambi – MG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhor Diretor, 
 
 
 
 

1. Agradecendo o honroso convite para participar da Festa Sulatina a se realizar 
nessa cidade, informo a V. S.ª que, lamentavelmente, não poderei estar presente a tão 
relevante acontecimento, tendo em vista compromissos assumidos nesta ocasião. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

 
 
 
 
 

Setor Policial - Área 5 - Quadra 3 - Bloco “L” –  Brasília-DF, CEP 70610-200 – telefone (61) 2109-5400 – Fax (61) 2109-5265 – imprensa@ana.gov.br 

1,5 cm 

1 cm 

Modelo de Carta 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

4 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 

2 cm 

2 cm 
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 CARTÃO DE VISITA 

Retângulo de papel utilizado para imprimir ou escrever mensagens ou dizeres. 

 
RECOMENDAÇÃO PARA REPRODUÇÃO 
 
FORMATO: 90x50mm 
PAPEL: opaline 180g 
IMPRESSÃO: Off Set 
 
COR DO 
TEXTO: Preta 
 
LOGOMARCA: conforme especificações 
 
TIPOLOGIA: Times New Roman 
 
 
Nome: Corpo 9 / Caixa alta e baixa 
Cargo: Corpo 6 / Caixa alta e baixa 
Endereço Corpo 6 / Caixa alta e baixa 
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Modelo de Cartão de Visita 

  
 
 

FULANO DE TAL 
Cargo 

Unidade Organizacional 

 
 

Setor Policial Área 05,  
Quadra 03, Bloco “x”   
70.610-200 – Brasília-DF 
Tel:  (61) 445-XXXX - Fax:  (61) 445-XXXX 
E-mail: xxxxxxx@ana.gov.br 

90mm 

50mm 
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CERTIDÃO 

Documento oficial, com base em documento original, objetivando comprovar a 

existência de ato ou assentamento de interesse de alguém. Deve reproduzir fielmente, de inteiro teor 

ou resumidamente, atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas 

repartições públicas. Sua expedição é no prazo de 15 dias improrrogável – Lei nº 9.051, de 18/5/95. 

ESTRUTURA 
 
TÍTULO:            CERTIDÃO (em maiúscula e centralizado sobre o texto). 
 
TEXTO: Transcrição do que foi requerido e encontrado referente ao pedido. Deve ser 

escrita em linhas corridas, sem emendas ou rasuras. Qualquer engano ou erro 
poderá ser retificado, empregando-se a palavra “digo” ou “em tempo”: na 
linha........, onde se lê.........,leia-se................. . 

 
LOCAL 
E DATA:             Por extenso. 
 
ASSINATURA:  De quem lavrou a certidão e visto do titular da unidade organizacional que a 

autorizou. 
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2 cm 

       
 
 

 
 

CERTIDÃO 
 

 
 

 
Em cumprimento ao despacho exarado no requerimento de ............(data 

por extenso)............, protocolado sob o número....................do mesmo dia, mês e ano, 
em que................., servidor do ........................., solicita Certidão de Tempo de Serviço 
prestado à Agência Nacional de Águas, para fins de instrução de processo de 
............................, CERTIFICO que, de acordo com os elementos existentes nos 
arquivos, o referido servidor teve freqüência integral no período de ........................ até 
......................., num total de.............dias. E, para constar, passei a presente certidão, que 
dato e assino, seguindo-se o visto do .... . 

Brasília, .....de.....................de....... . 
  

 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

1,5 cm

2,5 cm 

2,5 cm

Modelo de Certidão 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

1,5 cm

1,5 cm

2 cm 
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CIRCULAR 

Correspondência oficial, de caráter interno, enviada, simultaneamente, a diversos 

destinatários, com texto idêntico, transmitindo informações, instruções, ordens, recomendações ou 

esclarecendo o conteúdo de leis, normas e regulamentos.  

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:            CIRCULAR, número, ano e sigla da unidade organizacional. 
 
LOCAL E 
DATA:                   Por extenso. 
 
DESTINATÁRIOS: Nomes dos cargos dos destinatários. 
 
TEXTO:  Desenvolvimento do assunto tratado. 
 
ASSINATURA:  Titular da unidade organizacional. 
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CIRCULAR 027/2004/SGE 
 

Em, 1º de outubro de 2004

Aos Senhores Membros do Comitê de Editoração da ANA, 
 

  

 

1. De ordem do Senhor Presidente do Comitê de Editoração, encaminho a 
Vossa Senhoria, para conhecimento, cópia da Portaria nº 120/2004, de 30 de setembro 
de 2004, que trata da criação do citado Comitê e da indicação dos seus membros. 

2. Encaminho, ainda, a minuta de Regulamento do Comitê que será objeto 
de análise e discussão na sua primeira reunião, agendada para o dia 7 de outubro de 
2004, às 10h, na sala nº 208, do bloco M. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
  
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

2,5 cm

Modelo de Circular 

1,5 cm

1,5 cm

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2,5 cm

1 cm 

2 cm 

2 cm 
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COMUNICAÇÃO INTERNA 

Correspondência oficial utilizada na unidade organizacional ou entre unidades 

organizacionais para transmitir informações, solicitar esclarecimentos ou providências de ordem 

geral. 

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:   Comunicação Interna (iniciais em maiúsculas e o restante em minúsculas), 

seguida do número de ordem, ano e da sigla da unidade organizacional. 
 
DATA:  1 cm abaixo do código de identificação com alinhamento à direita. 
 
DESTINATÁRIO:  Ao Senhor (cargo que ocupa). 
 
ASSUNTO:  Resumo do teor da comunicação em negrito. 
 
TEXTO:   Desenvolvimento do teor da Comunicação Interna. Deve ser iniciado a 1,5 cm 

verticais, abaixo do item assunto. Todos os parágrafos devem ser numerados 
na margem esquerda do corpo do texto, excetuado o fecho. 

 
FECHO:  Atenciosamente ou Respeitosamente, conforme o caso. 
 
ASSINATURA:  Titular e servidor da unidade organizacional. 
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Comunicação Interna nº xxx/2004/SGE 

Em, 19 de outubro de 2004.

 

 

 

Ao Senhor Procurador-Geral 

Assunto: Proposta de resolução referente às contratações do PRODES em 2004 

 

 
1. Informo que a Diretoria Colegiada da ANA, em sua 140ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 18 de outubro p.p., aprovou a minuta de Resolução que trata 
da proposta de regulamentação do PRODES, no exercício de 2004, dando nova redação à 
Resolução ANA nº 026/2002, conforme Nota Técnica nº 19/2004/PRODES/SPP-AE e 
minuta de resolução, anexas. 

2. Esta decisão deverá resultar na edição de Resolução que receberá o nº 530, 
para o que solicito as providências, necessárias a sua elaboração, para assinatura do 
Diretor-Presidente e publicação no Diário Oficial da União. 

 

 Atenciosamente, 

 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

 
 

 

 

 

C/c: Superintendência do Programa e Projetos 

1,5 cm 

1 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

Modelo de Comunicação Interna 

1,5 cm 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2,5 cm 

2 cm 

2 cm 
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CONTRATO 

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. 

ESTRUTURA 
 
EMENTA:  Indicação do número seqüencial do instrumento, das partes contratantes e do 

objeto específico, em resumo. 
 
TEXTO:  Indicação das partes contratantes, do nome e da qualificação dos respectivos 

representantes, da legislação pertinente, da modalidade de licitação, ou se for 
o caso, do fundamento de dispensa ou inexigibilidade, da finalidade do 
contrato, do número do processo, seguindo-se cláusulas, subcláusulas e 
condições que foram estabelecidas. 

 
FECHO: Declaração de acordo. 
 
LOCAL E DATA:  Por extenso. 
 
ASSINATURA:  Dos contratantes e das testemunhas. (na ANA quem assina é o Diretor-

Presidente). 
 

OBSERVAÇÃO: O modelo de contrato é de autoria da Procuradoria-Geral e está disponível na 
Intranet. 
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CONVÊNIO 

Instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha 

como partícipe órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista ou, ainda, entidade privada sem fins 

lucrativos que estejam gerindo recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas 

de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

ESTRUTURA 
 

EMENTA:  Indicação do nº seqüencial do instrumento, as partes convenentes e do objeto 
específico, em resumo. 

 
TEXTO: Inicia-se com nome e qualificação dos convenentes, legislação pertinente, 

podendo ter tantas cláusulas quantas sejam necessárias, estabelecendo o objeto 
do convênio e seus elementos característicos; a obrigação de cada uma das 
partes; a vigência do convênio; a obrigação do cedente quanto a prorrogação da 
vigência do convênio, se necessária; a classificação da despesa; a liberação de 
recursos e demais compromissos entre o cedente e o convenente. 

 
FECHO:   Indicar o foro para dirimir dúvidas. 

 
ASSINATURA:  Partícipes, duas testemunhas e interveniente, se houver (na ANA quem assina é o 

Diretor-Presidente). 
 
FECHO:   Indicar o foro para dirimir dúvidas. 

 
ASSINATURA:  Partícipes, duas testemunhas e interveniente, se houver (na ANA quem assina é o 

Diretor-Presidente). 
 
OBSERVAÇÃO: O modelo de convênio é de autoria da Procuradoria-Geral e está disponível na 

Intranet. 
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CORREIO ELETRÔNICO 

Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor 

documental e, para que possa ser aceita como documento original, é necessário existir certificação 

digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei. 

O campo assunto do formulário de correio eletrônico deve ser preenchido de modo a 

facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. 

Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato 

Rich Text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu 

conteúdo. 

Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja 

disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. 

Não há estrutura definida para e-mail, entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem 

incompatível com uma comunicação oficial. 
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CURRICULUM VITAE 

É o documento informativo de apresentação, elaborado por uma pessoa em seu próprio 

interesse, quando da procura ou solicitação de emprego. 

Tem como finalidade fornecer dados pessoais e informações quanto à educação, 

experiência, interesses especiais, objetivos específicos e planos de trabalho. 

Utilizado em outras situações como, por exemplo, trabalhos enviados a congressos, 

simpósios, para apresentação de conferencistas, em atividades públicas para comprovar reais 

qualificações;  em obras de caráter técnico-científico ou literário para se poder avaliar o autor. 

Não há uma ordem rígida a ser observada na elaboração do “Curriculum Vitae”. O objetivo 

é permitir maior uniformidade na apresentação dos dados e facilitar a tarefa dos que devem analisar 

os elementos fornecidos. 

Um Curriculum bem elaborado, deve conter: 

− Objetividade: no máximo duas páginas para que ele não perca sua praticidade. Dispor as 
informações de forma clara e objetiva. 

− Boa Apresentação: Evite efeitos especiais;  o ideal é imprimi-lo em uma impressora de 
qualidade e em papel branco. 

− Concisão e Clareza: discorra de maneira objetiva sobre os resultados que obteve ao 
longo da carreira, evitando mencionar seus hobbies ou informações de caráter pessoal. 

− Padrão Culto de Linguagem: observar a regra da gramática formal e empregar um 
vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. 

 
ESTRUTURA DO CURRICULUM 

1. Dados pessoais: em letra maiúscula nome, local e data de nascimento, nacionalidade, 
filiação, endereço, e-mail, telefone, estado civil, documentos. 

2. Objetivo: escreva uma frase, com o verbo no infinitivo, informando o que você deseja 
fazer na empresa, a que cargo se candidata. 

3. Posicionamento profissional: Ex.: “secretária executiva bilíngüe, com 15 anos de 
experiência”. 

4. Experiência profissional: o que sabe fazer. 
5. Relação dos três últimos empregos. 
6. Formação acadêmica e cursos de extensão: evitar informações sobre escolas de 1º e 2º 

graus. (Incluir também conhecimento de informática). 
7. Idiomas: descreva também o grau de fluência. 
8. Local e data. 
9. Assinatura 

10. No caso de mais de uma página, todas deverão ser numeradas. 
11. O salário pretendido deve ser resolvido na entrevista. 
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DECLARAÇÃO 

Documento Oficial que objetiva informar, mediante solicitação e com base em documento 

original ou em assentamentos do interessado, dados pessoais, funcionais ou financeiros. 

 
 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  DECLARAÇÃO, em maiúscula e centralizado sobre o texto (seguido de 

número, ano, sigla da unidade organizacional e da instituição). 
 
TEXTO: O texto deve ser iniciado com a referência à legislação que atribui ao órgão a 

competência de expedir Declarações, seguida da expressão DECLARO 
(maiúsculas, negritado e na primeira pessoa do singular) após o que será 
informado, necessariamente, a finalidade da expedição da declaração e de 
informação solicitada. 

 
FECHO:  O fecho é inserido como último parágrafo do texto, constando do nome do 

órgão expedidor e a data da expedição toda por extenso. 
 
ASSINATURA:  Titular da unidade organizacional. 
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DECLARAÇÃO nº          /2004/XXX-ANA 
 

1. Nos termos do artigo xxxxxxx da Resolução da Agência Nacional de Águas 
nº xxxxx, de 2004, DECLARO, para fins de prova ao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
que FULANO DE TAL, matrícula nº xxxx, é servidor do Quadro Pessoal da ANA, 
ocupante do cargo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , em virtude de aprovação em concurso 
público. 

2. Superintendência de Administração e Finanças, aos seis dias do mês de 
março de dois mil e quatro. 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

Modelo de Declaração 

1,5  cm

2  cm

2,5 cm 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2 cm

2 cm 
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DESPACHO 

Decisão proferida sobre exposição de motivos, parecer, informação, requerimento ou demais 

papéis submetidos pelas partes a seu conhecimento e solução. 

Pode ocorrer também despacho de encaminhamento de um órgão para outro. 
 
 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  DESPACHO, (seguido da data). 
 
TEXTO: Deverá possuir linguagem isenta de qualquer elemento que evidencie 

parcialidade. 
 
LOCAL E DATA:  Por extenso. 
 
ASSINATURA:  Autoridade administrativa que proferiu o despacho. 
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DESPACHO 

Em 2 de Fevereiro de 2004 

 
  
 

Ao Senhor Superintendente de Outorga e Cobrança 

Assunto: Triagem de documentos e enquadramento de pedido de outorga de direito 
de uso de recursos hídricos. 
 

1. Após análise dos documentos acostados ao pedido de renovação de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, Captação de Água e Lançamento de 
Efluentes no Rio Piracicaba, para uso industrial, conclui-se: 

Nome do Interessado: RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL 
CNPJ/CPF: 51.468.791/0023-25 
Nome da Propriedade: Ripasa S/A Celulose e Papel 
Município: Limeira/SP 
Natureza da Outorga: Renovação de Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos. 
Modalidade: Captação/Lançamento de efluentes no Rio 

Piracicaba 
Finalidade: Indústria 

2. Constatei que a documentação encaminhada deverá ser complementada 
com o envio do documento abaixo declinado: 

 Anexo I – Requerimento – enviar um novo anexo devidamente 
preenchido, uma vez que não se trata de renovação de pedido de outorga 
(outorga vencida em 23.09.2001), mas sim de um novo pedido de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, onde deverá constar como 
modalidades captação de água e lançamento de efluentes; 

 A procuração do requerente outorgando poderes ao seu representante 
legal venceu em 30.11.2003. Enviar uma  nova procuração, bem como 
cópia do RG e CPF do representante legal. 

 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

1,5 cm

1,5 cm 

Modelo de Despacho 

 1,5 cm  

Margem  direita

3 cm 

Margem esquerda 

2 cm 

2,5 cm 

2 cm 

2 cm 
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EDITAL 

Instrumento de comunicação externa, que através de autoridade competente se 

publica pela imprensa ou se afixa em locais de acesso dos interessados. Objetiva transmitir assuntos 

de interesse público, visando com isso o cumprimento de determinações legais. 

 
 

 ESTRUTURA 
  
   CABEÇALHO  Designação do órgão/unidade. 

 
TÍTULO:   EDITAL (em maiúsculas, seguido do número de ordem, da data e, quando for 

o caso, do número do processo). 
 
EMENTA:   facultativo, mas oferece a vantagem de propiciar o conhecimento prévio e 

sucinto do que é exposto em seguida. Aparece, principalmente, em editais de 
concorrência pública e tomada de preço. 

 
TEXTO:  Deve conter todas as condições exigidas para preenchimento das formalidades 

legais. 
 
ASSINATURA:  nome da autoridade competente, indicando-se cargo e função. 
 
Nota: Os editais de licitação deverão seguir a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, atualizada pela 
Lei Federal nº 8.883 de 08/06/1994.  
 
OBSERVAÇÃO: Em virtude das diversas possibilidades de Edital, não será apresentado um 
modelo. 
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FAX  
Modalidade de comunicação que deverá ser utilizada na transmissão e recebimento 

de assuntos oficiais de extrema urgência e para o envio antecipado de documentos, de cujo 

conhecimento há premência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico. 

Quando necessário o original, ele segue posteriormente pela via e na forma de praxe. 

ESTRUTURA 
 
IDENTIFICAÇÃO: 1) Órgão Expedidor: Setor do órgão e endereço. 

 2) Destinatário, nº do fax de destino e data. 

 3) Remetente, Telefone para Contato, Fax/Correio Eletrônico, Nº de páginas, 
Número do documento e Observações. 

 
TEXTO: Desenvolvimento do assunto tratado. 
 
ASSINATURA: Titular da unidade organizacional. 
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Modelo de Fax 

       
 

  
SETOR POLICIAL - ÁREA 05 - QUADRA 03 BLOCOS  “L”  

BRASÍLIA - DF - 70610 - 200 
 
 

 
 

TRANSMISSÃO DE FAC - SÍMILE 

 
Destinatário: ________________________________________  

Nº do fax de destino: _________________________________ Data:____/____/______ 

Remetente:_______________________________________________________________

Tel.p/contato:___________________ Fax/correio eletrônico:_______________________

Nº de Páginas: esta + _____________ Nº do documento: __________________________

Observações: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

MENSAGEM 

 

 
 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2 cm 

2 cm 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 
 

Ato administrativo a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço 

público, expedidas pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no 

desempenho das atribuições que lhes são afetas e assegurar a unidade de ação. 

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  INSTRUÇÃO NORMATIVA, sigla, número e data. 
 
FUNDAMENTO 
LEGAL: Citar as considerações legais ou administrativas que orientaram ou 

fundamentaram a matéria. 
 
TEXTO: Desenvolvimento do assunto tratado, podendo constar de tantos parágrafos 

quantos forem necessários, seguidamente numerados por algarismos arábicos, 
os quais, se necessários, poderão desdobrar-se em alíneas (letras).  

 
ASSINATURA: Titular da unidade organizacional, salvo o Diretor-Presidente e os Diretores. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA PGE Nº 1, DE 16 DE OUTUBRO DE 2001 
 

1,5 cm 
 

O PROCURADOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
– ANA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 18, incisos I, II e VI, e 32, 
inciso IV e § 1º, da Resolução nº 9, de 17 de abril de 2001, RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que a Procuradoria-Geral – PGE somente receberá 
documentos encaminhados para análise se devidamente autuados em forma de 
processo administrativo junto à unidade protocolizadora, salvo se o documento 
encaminhado for para inclusão em processo já autuado e que se encontra em análise 
na PGE. 

(...) 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
comunicação às UORGs indicadas no art. 3º da Resolução nº 9, de 2001, devendo 
ser posteriormente encaminhada à publicação no Boletim de Pessoal e Serviço. 

  

 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 

2,5 cm

Modelo de Instrução Normativa 

 1,5 cm  

Margem  direita

3 cm 

Margem esquerda 

2 cm 

2 cm 
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NOTA TÉCNICA 

Informação ou consideração de caráter técnico, administrativo ou financeiro sob 

apreciação da ANA.  

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  Nota Técnica (as letras N e T maiúsculas e o restante em minúsculas) seguida 

do número de ordem, sigla de identificação de sua origem, com alinhamento 
à esquerda.    

 
DATA:  1 cm abaixo do código de identificação com alinhamento à direita. 
 
DESTINATÁRIO:  Ao Senhor seguido do respectivo cargo. 
 
ASSUNTO:  Resumo do teor da nota digitado em espaço um. 
 
TEXTO:  Desenvolvimento do teor da nota. Todos os parágrafos devem ser numerados 

na margem esquerda do corpo do texto. 
 
FECHO:  Atenciosamente ou Respeitosamente, conforme o caso. 
 
ASSINATURA: Responsável pela informação, com aprovação do superior imediato, se a 

informação for restrita à unidade organizacional onde produzida, ou do titular 
da unidade organizacional, se a informação for encaminhada a outra unidade. 
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Nota Técnica nº 93/2004/SIH-ANA 

 
Em, 04 de outubro de 2004. 

 
 
 
Ao Senhor Superintendente de Informações Hidrológicas 
Assunto: Programa de Controle de Vazão em Poços Jorrantes no Vale do Gurguéia. 

 
 

 

1. Através  do Ofício nº 764/GAB, de 10 de setembro de 2004, a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí, solicita apoio da ANA para
monitoramento dos poços piezométricos do Rebentão, Santa fé, Bom Lugar I e II, Violeto
I e II, do programa de controle de vazão jorrantes no Vale do Gurguéia. 

2. A rede de estações de monitoramento hidrológico administrado pela ANA,
e no Estado do Piauí é operada pela....................., através do convênio nº  ......./2004-ANA.

3. Considerando que o convênio tem em seu objeto a expansão da rede
hidrometeorológica, que a operação em poços piezométricos propostos podem ser
realizada pela equipe de hidrométristas da ................ que já opera na região   e que as
informações a serem levantadas são também de interesse da ANA, informamos da
viabilidade técnica para atender o pleito  daquela  Secretaria. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas)  

1,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm

Modelo de Nota Técnica 

1 cm 

3 cm 

Margem esquerda 

 1,5 cm  

Margem  direita

2,5 cm 

2 cm 

2 cm 

2,5 cm 
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OFÍCIO E OFÍCIO CIRCULAR 
 

Correspondência oficial externa usada pelas autoridades públicas para tratar de 

assuntos de serviço ou de interesse da Administração Publica entre si e, também com particulares. 

O Ofício Circular possui a mesma finalidade e deverá ser utilizado quando a informação for 

dirigida, simultaneamente, a diversos destinatários. 
 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO: Ofício ou Ofício Circular (a letra O ou O e C, quando se tratar de Ofício 

Circular, maiúsculas e o restante em minúsculas), seguido do número 
seqüencial, ano, sigla da unidade organizacional e da instituição com 
alinhamento à esquerda. 

 
LOCAL E DATA:  1 cm abaixo do código de identificação com alinhamento à direita. 
 
DESTINATÁRIO: Tratamento e designativo do nome civil do destinatário, sempre que conhecido 

e confirmado, do cargo ou função ocupado seguidos da Instituição e do 
endereço. 

 
ASSUNTO: Resumo do teor do ofício. 
 
VOCATIVO:  Que invoca o destinatário, seguido de vírgula. 
 
TEXTO:   Desenvolvimento do assunto, sendo que, com exceção do fecho, todos os 

demais parágrafos devem ser numerados. 
 
FECHO:  Respeitosamente ou Atenciosamente, conforme o caso. 
 
ASSINATURA:  Titular da unidade organizacional. 
 
  
OBSERVAÇÃO:  O modelo de ofício da Procuradoria-Geral segue as normas da Advocacia-

Geral da União - AGU. (usados também para particulares).
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Ofício nº         /2004/DP-ANA 
  

Brasília, 10 de outubro de 2004. 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
José Carlos Rocha Miranda 
Secretário de Assuntos Internacionais 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPO 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K 
70.068-900 – Brasília – DF 

Assunto: Prorrogação do Projeto Implementação de Práticas de Gerenciamento 
Integrado de Bacia Hidrográfica para o Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai. 

Senhor Secretário, 

 

 

1. A ANA vem executando, em parceria com o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização dos Estados Americanos 
(OEA) o Projeto de Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Bacia 
Hidrográfica para o Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai. A cooperação entre o 
PNUMA e a OEA foi oficializada via Documento de Projeto – GEF/1100-99-16, 
firmado em janeiro de 2000, e com vigência até maio de 2003 sendo posteriormente 
prorrogada até dezembro de 2004. O valor de doação do GEF ao projeto é de seis 
milhões seiscentos e quinze mil dólares americanos. 

2. Para operacionalização do referido Projeto, o Ministério das Relações 
Exteriores firmou com a Secretaria Geral da OEA (SG/OEA), em 20 de junho de 2001, 
o Ajuste Complementar ao Acordo entre a SG/OEA e o Brasil, para execução dos 
Projetos Pantanal/Alto Paraguai e São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA). 

3. O Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, estruturado em seis 
componentes, compreende 44 subprojetos, cujos resultados proporcionaram subsídios 
para a preparação do Plano de Gerenciamento Integrado para a Bacia do Pantanal/Alto 
Paraguai – PAE. As atividades foram desenvolvidas pela ANA, a executora nacional do 
Projeto, com a participação de organismos federais, governos estaduais, consórcios 
intermunicipais, ONGs e universidades federais. 
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4. O Relatório Final do Programa de Ações Estratégicas para o 
Gerenciamento Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai – PAE, principal 
resultado do Projeto, fruto de mais de quatro anos de estudos, pesquisas e debates 
envolvendo mais de 250 instituições, nos seus mais diversos níveis, atuantes na Bacia 
do Pantanal/Alto Paraguai, bem como cerca de 4.500 atores da Bacia, encontra-se 
concluído. 

5. O Comitê Diretor do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, reunido em 
Washington D.C., enfatizou a importância do Projeto para a preservação daquele 
patrimônio natural, salientando o caráter complexo e multidimensional das ações a 
serem implementadas e expressou o interesse em criar uma ampla iniciativa e uma 
aliança para o Pantanal, incluindo a coordenação das atividades nos três países, ações 
em diferentes áreas focais e inserção da Bacia do Prata no contexto. Com este fim, foi 
sugerida a preparação de uma proposta de PDF-B para o Pantanal/Alto Paraguai para 
preparar as bases para Full Project. Recomendou também a preparação da participação 
do Projeto na III Conferência GEF de Águas Internacionais, a ser realizada em março 
de 2005, na cidade do Rio de Janeiro. 

6. Em conseqüência, o Comitê Diretor do Projeto, aprovou a proposta da 
ANA em estender o prazo de execução do projeto por um período adicional de 6 meses, 
até junho de 2005, ajustando assim o calendário de atividades inicialmente previsto para 
finalização do Projeto. 

7. Diante do exposto, da importância do Projeto e a necessidade de se 
preparar as bases para Full Project requerido, bem como a adoção de medidas para a 
participação do Projeto na III Conferência do GEF, solicitamos providências no sentido 
de prorrogar a vigência do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai até junho de 2005, 
prazo considerável necessário e suficiente para conclusão dos trabalhos. 

8. Encaminhamos em anexo a Síntese Executiva do Programa de Ações 
Estratégicas – PAE e cópia da Ajuda Memória da reunião do Comitê Diretor, realizada 
em Washington. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
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ORDEM DE SERVIÇO 
 

Expediente de caráter interno de uma unidade organizacional, mediante o qual seu 

titular fixa comandos de trabalho. Determinações dirigidas aos responsáveis por obras ou serviços 

públicos autorizando o seu início, ou contendo imposições de caráter administrativo, ou 

especificações técnicas sobre o modo e forma de sua realização. 

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO: ORDEM DE SERVIÇO, número e data (em maiúscula). 
 
FUNDAMENTO  
LEGAL: Citar as considerações legais ou administrativas que orientaram ou 

fundamentaram a matéria. 
 
TEXTO: Desenvolvimento do assunto tratado. Tem estrutura idêntica à da 

Portaria, podendo constar de tantos parágrafos quantos forem 
necessários, seguidamente numerados por algarismos arábicos, os 
quais, se necessário, poderão desdobrar-se em alíneas (letras).  

 
ASSINATURA: Titular da unidade organizacional. 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 67, DE 27 DE SETEMBRO DE 2004 

       

 

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
31, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 9, de 17 de abril de 2001 e, 
tendo em vista o disposto no art. 1º da Portaria nº 30, de 24 de fevereiro de 2003, resolve: 

Artº. 1º Designar o servidor ..........................., matrícula SIAPE nº ................, 
Gestor do Convênio nº .............., Processo nº ................., firmado com o Estado ............, por 
intermédio de sua Secretaria ........................, que tem como objetivo o aprimoramento da 
gestão integrada dos recursos hídricos em bacias hidrográficas dos rios de domínio do 
Estado.......................e a elaboração de estudos e projetos de interesse na área de recursos 
hídricos, objetivando aumentar a disponibilidade hídrica na região do semi-árido. 

Artº 2º Fica revogada a Ordem de serviço nº 72, de 17 de outubro de 2003. 

 

 

 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
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PARECER  
 

Expressão de um juízo, contendo pronunciamento, recomendação, determinação ou opinião 
sobre questão técnica, jurídica, administrativa ou financeira sob a apreciação da ANA. 
 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  Parecer seguido da sigla de identificação de sua origem, número seqüencial e 

ano de emissão. 
 
ASSUNTO:  Resumo do assunto tratado. 
 
TEXTO:  Histórico, justificativa e conclusão. 
 
LOCAL E DATA:  Por extenso. 
 
ASSINATURA: Responsável pela emissão do juízo, com aprovação do titular da respectiva  

unidade organizacional. 
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PARECER nº 809/2004-XXXX 
Processo nº 02501.001452/2004-25 
 
 
 

Pedido de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos. Captação de água. 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de 
Porto Colômbia. Irrigação. Análise de sua 
regularidade e legalidade. Deferimento. 
Prazo de cinco anos. 

 

1. Trata-se de processo encaminhado a esta ..................................., para 
análise da regularidade e legalidade do pedido de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos para captação de água do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Porto 
Colômbia, localizado no Rio Grande, por Francisco Antônio Pugliesi, com a finalidade 
de irrigação para o cultivo de feijão e milho, utilizando o método de aspersão por pivô 
central, em uma área de 45,90 ha (quarenta e cinco hectares e noventa ares), na 
propriedade denominada Fazenda Barra do Sapucaí ou Prata, localizada no Município 
de Miguelópolis, Estado de São Paulo. 

2. Em cumprimento ao disposto no art. 8º da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, verifica-se que foi cumprida a exigência legal com a publicação do pedido no 
Diário Oficial da União, de 2 de agosto de 2004 (fls. 28) e em jornal de grande 
circulação, Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 31 de julho de 2004 (fls. 29). 

3. No requerimento observa-se o cumprimento das obrigações insertas no 
art. 16 da Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos – CNRH. 

4. Às fls. 22/24 consta a Nota Técnica nº 405/SOC, datada de 11 de agosto 
de 2004, da lavra do Especialista em Recursos Hídricos, que procedeu à análise dos 
requisitos técnicos exigidos para o deferimento do pleito, considerando a legislação 
pertinente, e recomendou a sua aprovação pelo prazo de cinco anos, o que foi ratificado 
pelo Superintendente de Outorga e Cobrança (fls. 27). 
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5. Vale assinalar que várias condicionantes para a concessão do ato 
administrativo da outorga, muito embora previstas em lei, envolvem aspectos técnicos, 
sob os quais não tem este órgão condições de opinar. 

6. Por esta razão, e tendo em vista a documentação apresentada, bem como o 
resultado da análise do pedido, consubstanciado na Nota Técnica acima mencionada, a 
qual foi atestada por profissional qualificado desta Agência, conclui-se que a proposta, 
incluindo a minuta de Resolução acostada aos autos, encontra-se em condições de ser 
aprovada. 

 

É o parecer. Encaminhe-se à Secretaria-Geral. 
 
Brasília-DF, 19 de outubro de 2004. 

 
 
 

 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
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PORTARIA 

Dar instruções concernentes à gestão administrativa com referência a pessoal 
(designação, delegação de competência, admissão, dispensa, elogio, punição etc) ou à organização e 
funcionamento de serviços e, ainda, orientar a aplicação de textos legais e disciplinar matéria não 
regulada em lei, além de outros atos de sua competência. 

ESTRUTURA 
 
TÍTULO:  PORTARIA, número e data (em maiúsculas). 
 
PREÂMBULO: Citação das considerações legais ou administrativas que orientaram ou 

fundamentaram a tomada de decisão, seguida da palavra “resolve”. 
 
TEXTO:  Desenvolvimento do assunto, que poderá ficar contido em um ou mais 

parágrafos ou artigos, devidamente numerados a partir do primeiro, 
subdivisíveis, ainda, em itens e alíneas. 

 
CLÁUSULA DE 
VIGÊNCIA: Dispõe sobre a entrada em vigência da Portaria. 
 
CLÁUSULA DE   
REVOGAÇÃO: Somente se admite a cláusula de revogação específica. Assim, é incorreto o 

uso de cláusula revogatória do tipo “Revogam-se as disposições em 
contrário”. 

 
ASSINATURA:  Diretor-Presidente.  
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PORTARIA Nº 120, DE 30 DE SETEMBRO DE 2004. 
              

 
 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS – ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 16, inciso XIII do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução ANA nº 9, de 17 de abril de 2001, 
resolveu: 

Art. 1º Fica constituído o Comitê de Editoração da Agência Nacional de 
Águas-ANA com a finalidade de implementar a política editorial da Agência, de forma 
a imprimir qualidade, padronização e racionalização às publicações e contribuir para o 
fortalecimento da imagem institucional da ANA. 

Art. 2º O Comitê será composto por cinco membros, sendo um Diretor, 
um representante da Procuradoria-Geral e três superintendentes, e atuará com 
observâncias às diretrizes, às competências e aos procedimentos estabelecidos em 
regulamento próprio. 

Art. 3º Ficam designados para compor o Comitê os seguintes membros, 
que atuarão sob a presidência do primeiro: 

I- Benedito Braga – Diretor; 
II- Reginaldo Pereira Miguel – Representante da Procuradoria-Geral; 
III- João Gilberto Lotufo Conejo – Superintendente; 
IV- Paulo Lopes Varella Neto – Superintendente; e, 
V- Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho – Superintendente. 

Art. 4º A Secretaria-Geral prestará o apoio técnico e administrativo 
necessário ao desenvolvimento das atividades do Comitê, atuando como sua Secretaria-
Executiva. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
(nome em Maiúscula) 
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REGIMENTO INTERNO 

Ato normativo da organização interna de um órgão ou entidade, designando a 

categoria e a finalidade das unidades organizacionais integrantes de sua estrutura básica, detalhando 

sua estrutura em unidades organizacionais, especificando as respectivas competências, definindo as 

atribuições de seus dirigentes e indicando seu relacionamento, interno e externo.  

 
ESTRUTURA 
 
TÍTULO: REGIMENTO INTERNO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (em letra 

maiúscula). 

TEXTO:  Exposição do assunto subdividido em capítulos numerados com algarismos 
romanos, tratando da finalidade, da organização e da competência do órgão, 
das atribuições do pessoal e disposições gerais. 

    
ASSINATURA:  Diretoria Colegiada. 

OBS.: O Capítulo “Disposições Gerais” fica reservado ao tratamento de outros assuntos inerentes à 
entidade e que, por sua generalidade ou especificidade, não foram definidos nos capítulos 
anteriores. 
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REGIMENTO INTERNO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
 

Art.1º A ANA, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 9.984, de 
17 de julho de 2000, dotada de autonomia administrativa e financeira vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente, integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e tem por finalidade implementar, em sua esfera de atribuições, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

Parágrafo único. A ANA tem sede e foro no Distrito Federal, podendo 
instalar unidades administrativas regionais. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 2º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, 
diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida 
em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos hídricos, cabendo-lhe: 

I- supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II- disciplinar, em caráter normativo, por meio de resolução da Diretoria 
Colegiada, a implementação, a operacionalização, o controle e a 
avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

III- participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e 
supervisionar a sua implementação; 

IV- prestar apoio à elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias 
hidrográficas; 
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V- outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos de água de domínio da união, inclusive para o 
aproveitamento de potencial de energia hidráulica; 

Seção II 

Das Atribuições do Procurador-Geral 

Art.19. Compete ao Procurador-Geral: 

I- exercer as prerrogativas legais e institucionais da Procuradoria-Geral, 
delegando-as aos Procuradores da ANA em função da conveniência e 
volume de trabalho; 

II- administrar o contencioso da ANA; 

III- coordenar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos 
Procuradores da ANA, aprovando os respectivos pareceres; 

 

CAPÍTULO VII 
DA CORREGEDORIA 

Art. 20 À Corregedoria, sujeita à orientação normativa e à supervisão 
técnica da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, compete: 

I- fiscalizar a legalidade das atividades funcionais dos servidores e das 
unidades organizacionais da ANA; 

II- apreciar as representações sobre a atuação dos servidores e emitir 
parecer sobre o desempenho dos mesmos, opinando 
fundamentadamente quanto a sua confirmação no cargo ou sua 
exoneração; 

§ 1º O Corregedor será nomeado pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente por indicação da Diretoria Colegiada da ANA. 

§ 2º No exercício das competências a que se refere este artigo, a 
Corregedoria observará como padrão de legalidade das atividades funcionais, para todos 
os fins, os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral da ANA e pela Advocacia-Geral 
da União, quando houver. 
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REQUERIMENTO  

Instrumento pelo qual o requerente se dirige a uma autoridade pública para solicitar 

o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob o amparo da lei. 

O Decreto nº 84.414/80 veda a exigência de requerimento para a concessão, nos 

órgãos da administração federal direta e nas autarquias, dos seguintes direitos e vantagens: auxílio-

doença; gratificação adicional por tempo de serviço; ajuda de custo; férias; cancelamento de cotas 

de salário-família; e revalidação de despacho concessório de licenças especiais. 

 
   ESTRUTURA 

 
   VOCATIVO:  Tratamento, seguido da indicação do cargo da pessoa a quem é dirigido, 

seguido de dois pontos. 
 

   TEXTO:  O nome do requerente em maiúsculas, sua qualificação (nacionalidade, estado 
civil, idade, residência, profissão etc.), o objeto do requerimento com a 
indicação dos respectivos fundamentos legais e finalidade do que se requer. 
Quando o requerimento é dirigido à autoridade do órgão em que o requerente 
exerce suas atividades, basta, por exemplo citar nome, cargo, lotação, número 
de matrícula ou registro funcional. 

FECHO:  A fórmula terminal mais usada é: “Nestes termos, pede deferimento”. 

LOCAL E DATA:  Por extenso. 
ASSINATURA(s):  Requerente. 
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Senhor.............(cargo)...........do(a)..........(órgão)...... da Agência Nacional 
de Águas 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
(nome do favorecido ...................................................................................... 

...................qualificação)...................................................desta Agência, em exercício 
no(a)............ requer a V.Sa........(objetivo e fundamento legal).......................................  

 

Nestes termos, 
pede deferimento. 

 

Brasília, ...... de ....................... de 

 
 
 
 
 

(Nome em maiúsculas) 
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas) 
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RESOLUÇÃO 

Ato administrativo expedido pelas autoridades do executivo (mas não pelo Chefe do 

Executivo, que só deve expedir Decretos) ou pelos presidentes de tribunais, órgãos legislativos e 

colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica.  

ESTRUTURA 

TÍTULO:  RESOLUÇÃO, seguido do número seqüencial e da data, em maiúsculas. 

EMENTA:  O objetivo da decisão. 

PREÂMBULO:  Citação das considerações legais ou administrativas que orientaram ou 
fundamentaram a tomada de decisão, seguida da palavra “resolve”. 

TEXTO: Poderá conter tantos parágrafos quantos forem necessários. A matéria poderá 
ser disposta em artigos numerados a partir do primeiro, podendo, ainda, ser 
subdividida em itens e subitens. 

CLÁUSULA DE 

VIGÊNCIA:  Dispõe sobre a entrada em vigência da Resolução. 

CLÁUSULA DE   
REVOGAÇÃO: Somente se admite a cláusula de revogação específica. Assim, é incorreto o 

uso de cláusula revogatória do tipo “Revogam-se as disposições em 
contrário”. 

ASSINATURA:  Diretor-Presidente ou unidade organizacional delegada. 
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RESOLUÇÃO Nº .... , DE ......... DE .............. DE ............ 

 
       
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
ÁGUAS – ANA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XVII do art. 16 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 9, de 17 de abril de 2001, torna público 
que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua .... Reunião Ordinária, realizada em .... de 
.......... de ........, com fundamento no inciso II do art. 12 da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000 (ajustar, em cada caso, o trecho sublinhado - a forma citada é a regra geral), 
resolveu: 

Art.1º Aprovar a forma de aplicação e transferência aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, das dotações consignadas à ANA, no Orçamento Geral da União 
de 2002, para as seguintes ações orçamentárias: 
 

Art. ........................................................................ 
 
Art. ......Revoga-se a Resolução nº....., de....de ....de ......(se houver)...... .  

 
                                                    
 

(assinatura) 
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